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Amendamentul 2
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de decizie – act de modificare

Anexă – punctul 2
Decizia nr. 2006/144 (CE)
Anexă – partea 3 – punctul 3.4a – litera i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) În special, ajutorul pentru investiții, 
prevăzut în cadrul axei 1, poate fi îndreptat 
spre achiziționarea de mașini și 
echipamente care să contribuie la 
economisirea de energie, apă și alte 
resurse, precum și în direcția producției de 
energie regenerabilă pentru uzul 
exploatațiilor agricole. În lanțul 
agroalimentar și în sectorul forestier 
ajutorul pentru investiții ar trebui să 
contribuie la dezvoltarea unor metode 
inovatoare și mai durabile de prelucrare a 
biocombustibilului.

(i) În special, ajutorul pentru investiții, 
prevăzut în cadrul axei 1, poate fi îndreptat 
spre achiziționarea de mașini și 
echipamente care să contribuie la 
economisirea de energie, apă și alte 
resurse, precum și în direcția producției de 
energie regenerabilă pentru uzul 
exploatațiilor agricole. În lanțul 
agroalimentar și în sectorul forestier 
ajutorul pentru investiții ar trebui să 
contribuie la dezvoltarea unor metode 
inovatoare și mai durabile de înlocuire a 
combustibililor fosili și de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, spre 
exemplu, agrocombustibilii de a doua 
generație, cu obligația de a garanta, 
totodată, că acestea nu afectează 
producția de alimente și că au ca efect o 
ameliorare a bilanțului energetic general 
al respectivei exploatații agricole.
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